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        P.nr.87/2016 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, 

përmes gjyqtarit Hasan Sadiku, me sekretarin juridik Mumin Hajvazi, në penale ndaj 

të akuzuarit  M. K., nga Gjilani, për shkak të tri veprave  penale në vazhdim vjedhja e 

pyllit nga nenei 358 paragrafi 1të KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr2299/2016, të datës 

21.12.2016,të cilën e përfaqësonte prokurorja e shtetit Kujtesa Fazliu, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar dhe publik, më datën 24.07.2017ndërsa më daë 25.07.2017 hartoi  

këtë :  

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

 I akuzuari   M. K., nga babai R., dhe nëna S. ,e lindur D.,i lindur më 

06,06.1979,në fshatin  …., Komuna e Kamenicës, tani me vendbanim në Gjilan, në 

rrugën ‘’……’’ nr …., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i tre  

fëmijëve,ka të kryer shkollën fillore , i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, jeton 

nga asnistenca socioale, deri më tani i pa dënuar dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër 

kundër tij ,  

   

 

Ë s h t ë      f a j t o r 

 

I. 

 

  Më datë 08.04.2016 rreth orës 18:45 minuta, në fsh......,,Komuna e 

Novobërdës,në pyllin e pronësisë shtetrore në vendin e quajtur ‘’...’’ me qëllim  

vjedhje, me sharrë motorrike ka prerë 53 copë trungje të llojit bung, me diametër 13-

15 cm, në lartësi të drurit 6-8m, me vëllim të përgjithshëm prej 3.12m3, dhe i ka 

bartur me automjetin e tij ‘’......’’, me ngjyrë të bardhë, kështu e ka dëmtuar.... zyra në 

Gjilan dega në Novobërd për shumën prej 400 euro. 

 

                                                        II. 

 Sepse me datë 29.08.2016, rretë orës 20.30 min. në territorin e fsh. ......, në pyllin 

shtetëror me qëllim vjedhje, ,e sharrë motorrike ka prerë 43 copë trungje  të llojit 

bung, me diametër 14-16 cm, në latrësi të dreurit 7-9m, me vëllim të përgjithshëm  

3.31m3 dhe i ka bartë me automjetin ‘’.......’’ me targa ......., dhe në këtë mënyrë të 

dëmtuarës ......, zyrës Gjilan Dega në Novobërdë, i ka shkatuar dëm në vlerë prej 

423.68 euro. 
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                                                       III.  

Sepse me datë 27.09.2916, rrethe orës 18.15 min. në teritotin e fsh. D., në pyllin e 

pronësis shtetrore  në vendin e quajtur “.....”, i akuzuari edhe me dy persona tjerë, me 

qëllim vjedhje, me sharrë motorrike ka prerë 51 copa trungje të llojit bung, me 

diametër 13-15cm, në lartësi të drurit 6-8m, me vëllim të përgjithshë  prej  3m3, dhe i 

ka bartë duke u kthyer disa her me automjetin e markës “ .....” me targa te regjis......., 

dhe në këtë mënyrë të dëmtuarës ..... zyra në Gjilan-dega në Novobërdë, i ka 

shkaktuar dëm në vlerë prej 384 euro.  

  

   

 - me  cka në këtë mënyrë i ka kryer tri  vepra në vazhdim penale  vjedhja e 

pyllit, nga neni  358 parag. 1   të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve  4, 41, 50, 51, 

52, 73, 74 dhe 81 të KPRK, si dhe nenit 365 të KPPK-ës, të akuzuarin:  

 

         E GJ Y K O N 

 

 

 Me dënime  me burg në kohë zgjatje prej   8( tetë )  muajve,  dhe dënim me 

gjobë  në shumë prej  300 (tre qindë) euro, e i cili dënim  nuk ka për tu  ekzekutuar në 

qoftë se i akuzuari në afat prej 18(tetëmbdhjetë) muajve pas plotfuqishmërisë skëtij 

aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, në të kundërtën ky dënimi me kusht  

do të revokohet. 

 

Obligohet i akuzuari që  në emër të paushallit gjygjësor të i paguaj shumen prej 

20€, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita  e ploëtfuqishmërisë së këtij   

aktgjykim me kanosje përmbarimi. 

 

 E dëmtuara, .... zyra në Gjilan- dega në Novobërd, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontestin civil. 

 

A   r   s   y   e   t    i   m  

 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm,me aktakuzën e 

ushtruar me shkrim PP.II.nr. 2299/2016 të datës 21.12.2016 e ka akuzuar M....K... 

nga Gjilani,  për shkak të tri  veprave penale në vazhdim vjedhje e pyllit nga neni 378 

paragrafi 1 të KPRK-ës. 

     

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, të mbajtur më datën 24.07.2017, Prokurorja 

e Shtetit,Kujtesa Fazliu, ka deklaruar se mbeten në tërësi pranë aktakuzës së 

lartcekur, duke i propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënojë me 
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dënim meritor  sipas ligjit, gjithnji duke i marrë për bazë të gjitha rrethanat si ato 

lehtësuese ashtu edhe ato rënduese. 

 

I akuzuari M.i K....., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: e ndiej vehten fajtor 

për të gjitha pikat e aktakuzë, sepse është e vërtet e tëra ajo e cila është cekur në 

aktakuzë, pendohem për kryerjen e këtyra veprave penale dhe i premtoj gjykatës që në 

të ardhmen kurrë më nuk do të bie ndesh me ligjin. Këtë pranim të fajsisë e bëj 

vullentarish pa kurfar presioni pasi që jamë i njoftuar për të gjitha benefitet dhe 

pasojat e pranimit të fajsisë. Me që jetoj në kushte  sociale tejet të vështira ne familje 

pesë antarshe dhe vetëm nga asistenca sociale e lus gjykatën që ma shqiptoi nji dënim 

sa ma të butë.  

 

Me qenë se i akuzuari  M..... K., në shqzrtimin fillestar  të kësaj çështje penale e 

ka pranuar fajsinë për të gjitha pikat e aktakuzës, e cila aktakuz ia venë në barrë 

veprat penale  në vazhdim nga nenin  358  parag, 1 të KPRK-ës, e me këtë ,sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate gjendja faktike në këtë çështje penale nuk është kontestuese, 

sepse përpos pranimit të fajsisë nga ana e vet të akuzuarit , një pranim i tillë i fajsisë 

ka mbështetje në provat e grumbulluara që gjenden në shkresat e lëndës se i akuzuari 

vullnetarisht e ka pranuar fajsinë ,se e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimin te 

fajit ,dhe se aktakuza nuk përmban as një shkelje të qartë ligjore ,andaj gjykata 

vazhdoi procesin ndaj të njëjtit me shqiptimin e dënimit pa shkuar fare në shqyrtimin 

gjyqësor duke vepruar kështu në pajtim me dispozitën e nenit 248 par.4.të 

KPKsë,edhe pa fjaë përfundimtare të palëve.  

  

Me rastin e përcaktimit  për llojin dhe lartësin së dënimit, për të akuzuarin 

M..... K......, gjykata i pati parasysh të gjitha rrethanat  të cilat kanë rëndsi që dënimi 

të jetë më butë apo më i rëndë, ashtu si që e  parashifet me dispozitën e neneve 73 dhe 

75 të KPRK-ës. Kështu si rretanë lehtësuesi për të akuzuarin  gjykata pati parasysh 

pranimin e fajsisë qka do të thotë se i akuzuar ka pranuar të jetë bashkëpunues, është 

penduar për kryerjen e këtyr  vepre penale, si dhe i ka premtuar gjykatës se në të 

ardhmen nuk do të bie ndeshë me ligjin, gjendjen familjare se është baba i tre fëmijve 

të mitur, si dhe  gjendjen e varfur ekonomike, dhe jeton vetëm nga asistenca sociale, 

fakt i vërtetuar edhe nga kartela e asistencës sociale me nr, ......Ndërsa si rrethanë 

rënduese për të akuzuarin gjykata pat parasysh shkallën e përgjegjsis penale si dhe  

rrezikshmërin shoqrore sikur edhe pasojat e veprës penale, sepse kohëve të fundit 

pylli shtetëror është duke u vjedhur dhe dëmtuar me të madhe, andajt të njëjtit i 

shqiptoi dënim me kusht si në dispozitiv me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë me ligj në mënyrë që i akuzuari në të ardhmen mos të 

kryeë vepër tjetër penale por që me një dënim të tillë të ndikohet edhe tek të tjerët për 

të mos kryer vepra tjera penale .  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë në bazë të nenit 453 

parag 1 lidhur me nenin 450 para.2 e 6  të KPPK-ës.   
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 Venimi për realizimin e kërkesës pasurore juridike është marrë në bazë të 

dispozitës së nenit 463 par. 1 të KPPK-ës 

 

    Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN -DEGA NOVOBERDE 

Departamenti i përgjithshëm 

Më 25.07.2017 

 

             Sekretari juridik,                                                                   Gjyqtari, 

            Mumin Ajvazi,                                                                Hasan Sadiku 

                                 

                          

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet  ankesë në  

në afat prej 15 ditësh  nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykates së Apelit në 

Prishtinë,përmes kësaj gjykate.  


